
 

 
Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 778 30 00 – info@sint-niklaas.be 
www.sint-niklaas.be 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
24 december 2018 

Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; de 
heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer Wout De Meester, 
schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Kris Van der Coelden, schepen; de heer Johan 
Verhulst, algemeen directeur 
 
Afwezig: 
mevrouw Christel Geerts, schepen; de heer Peter Buysrogge, schepen; de heer Ronan Rotthier, 
adjunct-algemeen directeur 
 
De voorzitter opent de zitting om 10 uur 
 
 
Taxi- en verhuurdiensten: LPP bvba: wijziging exploitatievergunning: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van LPP bvba, Kleine Breedstraat 
20, 9100 Sint-Niklaas, te wijzigen door het wijzigen van het aantal voertuigen, namelijk verminde-
ring met één verhuurvoertuig. 
 
 
Fondsenwerving voor goede doelen en maatschappelijk verantwoorde organisaties: toelating aan 
SOS Kinderdorpen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan SOS Kinderdorpen, Gachardstraat 88, 1050 Brussel, om in 2019 op het 
grondgebied van de stad fondsenwervingen te organiseren op voorwaarde dat: 
-  bij de werving de bepalingen zoals opgenomen in het 'Handvest voor de Directe Dialoog' strikt 

worden toegepast; 
-  er maximum tweemaal per jaar aan fondsenwerving wordt gedaan; 
-  de organisatie vooraf aan het stadsbestuur meedeelt op welke plaatsen en op welke data dit zal 

gebeuren. 



 

 

Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: Akabe Sint-Johan: toelating en bekrachtiging 
beslissing burgemeester 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de beslissing van de burgemeester van 18 december 2018 waarbij toelating werd verleend aan 
Akabe Sint-Johan om op 20 december 2018 een verkoopstand op te stellen in de Stationsstraat 
voor de verkoop van chocomelk ten voordele van het buitenlands kamp, te bekrachtigen. 
 
Artikel 2 
kosteloos toelating te verlenen aan Akabe Sint-Johan om op 27 december 2018 een verkoopstand 
op te stellen in de Stationsstraat voor de verkoop van chocomelk ten voordele van het buitenlands 
kamp. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een tweede kohier inzake de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfs-
ruimten, gebouwen en woningen, aanslagjaar 2018, 99 artikelen voor een bedrag van 273.250 EUR, 
vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan PVDA 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan PVDA - afdeling Sint-Niklaas om op 2 januari 2019 van 19.15 uur tot 
19.45 uur een 'eedaflegging voor het volk' te organiseren op de Grote Markt (niet direct voor het 
stadhuis). 
 
 
 



 

 

Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 17 december 2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 
17 december 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Deelname Neos Cultuur- en toerismehappening 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de deelname aan de veertiende editie van de Neos cultuur- en toerisme-
happening op vrijdag 14 juni 2019 van 11 tot 17 uur in 't Bau-huis te Sint-Niklaas en daartoe op 
krediet 2019 een inschrijvingssom van 1.028,50 EUR, inclusief btw, te betalen aan Neos vzw, 
Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel. 
 
 
 
Toeristische brochure 'Samen tafelen in Sint-Niklaas - restaurants voor groepen 2019': gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
het drukwerk van de toeristische publicatie 'Samen tafelen in Sint-Niklaas - restaurants voor 
groepen 2019' te gunnen aan drukkerij Bulckens/ZwartOpWit, Grensstraat 9, 2270 Herenthout, aan 
de prijs van 648 EUR + 19,44 EUR (6 % btw) = 667,44 EUR. 
 
 
 
Leveringen: beheer openbaar domein: aankopen assortiment vitale bloembollen: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende facturen van 7 september 2018, voor een totaalbedrag van 4.666,40 EUR + 392,46 EUR 
(deels 6 %, deels 21 % btw) = 5.058,86 EUR, voor het leveren van gezonde en vitale bloembollen 
voor Heimolen betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Caroline Steel, Grote Peperstraat 39, 
9100 Sint-Niklaas: 
- factuurnummer 1814 tegen een bedrag van 2.333,20 EUR (exclusief btw); 
- factuurnummer 1815 tegen een bedrag van 2.333,20 EUR (exclusief btw). 
 
 
 
Diensten: parking Grote Markt: studieopdracht: bijkomende studie schade uitzettingsvoegen en 
stalen bevestigingen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de bijkomende studieopdracht voor de schade aan de uitzettingsvoegen en de stalen bevestigingen 
in de parking van de Grote Markt te gunnen aan AVB Building Consulting, Grouwesteenstraat 26, 
9170 Sint-Gillis-Waas, voor het bedrag van 3.825 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Eandis, Proximus, Telenet bvba en 
Telenet nv: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 



 

 

Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent; Eandis, Heistraat 
88, 9100 Sint-Niklaas; Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen; Telenet bvba, 
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, en Telenet nv, Sluisweg 1 bus 12, 9000 Gent, tot het uitvoeren 
van werken op het openbaar domein zoals opgenomen in de lijst als bijlage. Er moet voldaan 
worden aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 2013 en de opgelegde 
bijkomende voorwaarden. 
 
 
 
Werken: rioproject aansluiting Hoogkameren: grondmechanisch onderzoek, infiltratieproeven en 
peilbuizen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het grondmechanisch onderzoek, het uitvoeren van infiltratieproeven en het plaatsen van 
peilbuizen in het kader van het rioproject aansluiting Hoogkameren te gunnen aan Aquafin nv, 
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, voor het bedrag van 27.026,56 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: uitbreiding Clementwijk: wijzigen grindgazon door wilde bloemenmix: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijziging van grindgazon door wilde bloemenmix aan de noordzijde van 
een aantal velden van de nieuwe Clementwijk. 
 
 
Werken: techniekhuis: vernieuwen hoogspanningscabine: goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van Fabricom nv, Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 
Brussel, voor de opdracht 'techniekhuis: vernieuwen hoogspanningscabine' voor een bedrag van 
88.117,07 EUR, btw verlegd. 



 

 

Werken: stedelijk zwembad Sinbad: aanpassing waterbehandelingsinstallatie fase 2: definitieve 
aanvaarding 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de dienst projecten gebouwen, goed te keuren 
en de werken in het kader van de opdracht 'stedelijk zwembad Sinbad: aanpassing waterbehande-
lingsinstallatie fase 2' definitief te aanvaarden. Het restant van de borgsom, zijnde 770 EUR, gestort 
bij de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven ten gunste van de firma 
Wattec, Liefkenswegel 5, 9890 Gavere. 
 
 
 
Werken: politiehuis: vervangen ramen oudbouw: goedkeuring definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'politiehuis: vervangen ramen oudbouw' definitief op te leveren. 
 
Artikel 2 
de tweede helft van borgtocht nr. 10/306586 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - 
Borgtochten in geld (werkstation 2)) van 3.890 EUR vrij te geven ten gunste van de aannemer 
De Win J. bvba, Koningin Astridlaan 54, 2550 Kontich. 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhar-
dingen: herstellingen Hulstbaan, Wijnveld, Vlasbloemstraat, Nachtegalenlaan, Zwaluwenlaan en 
Wapenaarteinde: betaalbaarstelling vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vorderingsstaat 1 voor de cementbetonherstellingen in Hulstbaan, Wijnveld, Vlasbloemstraat, 

Nachtegalenlaan, Zwaluwenlaan en Wapenaarteinde, in het kader van de raamovereenkomst voor 

het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhardingen, samen met het 

bijhorende proces-verbaal van voor betaling in aanneming te nemen werken, opgemaakt door de 



 

 

dienst projecten openbaar domein, goed te keuren en het bedrag van 1.820,73 EUR, btw verlegd, 

betaalbaar te stellen ten gunste van de firma  E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene. 

 
 
 
Leveringen: politiezone: uitbreiding Archipol met HR module: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aankoop van een module HR (Archipol) te gunnen aan de firma Ricoh Belgium nv, Medialaan 28, 
1800 Vilvoorde, voor het bedrag van 8.121,40 EUR + 1.705,49 EUR (btw 21 %) = 9.826,89 EUR. 
 
 
 
Leveringen: Huis van het Kind: speelgoed: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking, de raming (19.834,71 EUR + 4.165,29 EUR (21 % btw) = 24.000 EUR) en de 
voorwaarden voor het aanstellen van een firma voor het leveren van speelgoed aan het Huis van 
het Kind gedurende 4 jaar. 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit vertegen-
woordigers van: 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten); 
- het Huis van het Kind. 
 
 
 
Diensten: fietsfondsdossier Hoogkamerstraat – Houten Schoen: uitvoeren veiligheidscoördinatie: 
vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 



 

 

Artikel 1 
voor het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie bij het fietsfondsdossier Hoogkamerstraat - 
Houten Schoen een overeenkomst af te sluiten met Arch & Teco Engineering - Advipex bvba, 
Coupure 55, 9000 Gent, en hiervoor kredieten vast te leggen ten bedrage van 3.634,38 EUR + 
763,22 EUR (btw 21 %) = 4.397,60 EUR. 
 
Artikel 2 
het aandeel van de gemeente Temse terug te vorderen na uitvoering van de opdracht. 
 
 
 
Patrimonium: stedelijk sportcentrum Meesterstraat: betaalbaarstelling stadsaandeel energiekosten 
2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaling van het stadsaandeel in de energiekosten van het stedelijk 
sportcentrum Meesterstraat voor de periode van 1 mei 2018 tot 18 december 2018, voor een 
totaalbedrag van 11.075,65 EUR en dit bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE59 1030 
5506 2726 van Sportkring Nieuwkerken Sint-Niklaas vzw, Meesterstraat 112C, 9100 Nieuwkerken. 
 
 
 
Ruimtelijke planning: ontwerp rooilijnplan Raapstraat- Bellestraat: sluiting openbaar onderzoek 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het openbaar onderzoek dat van 15 november tot en met 14 december 2018 werd gehouden naar 
aanleiding van de voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan Raapstraat-Bellestraat te 
sluiten en kennis te nemen van de ingediende opmerking en drie bezwaarschriften. 
 
 
 
Openbare verlichting: betaalbaarstelling facturen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 



 

 

Artikel 1 
volgende facturen betaalbaar te stellen aan Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle: 
-  factuur 0099886836 voor het herstellen van de schade aan de openbare verlichting in de 

Rootputstraat voor een bedrag van 1.771,03 EUR + 371,92 EUR (21 % btw verlegd) = 
2.142,95 EUR; 

-  factuur 0099874777 voor het uitvoeren van kleine werken aan de openbare verlichting voor het 
3de kwartaal 2018 voor een bedrag van 17.434,51 EUR + 3.661,25 EUR (21 % btw verlegd) = 
21.095,76 EUR. 

 
 
 
Patrimonium: stedelijk sportcentrum Puyenbeke: vervanging pomp verwarming kleedkamers: 
kosten in mindering brengen van huurvergoeding: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om een bedrag van 1.168,95 EUR, exclusief btw, voor het vervangen van een 
defecte pomp van de verwarming van de kleedkamers in het stedelijk sportcentrum Puyenbeke, in 
mindering te brengen van de huurvergoeding van KV Red Star Waasland – Sportkring Beveren, 
Watermolenstraat 104 te 9100 Sint-Niklaas, aangezien deze kost een eigenaarsverplichting is van 
de stad en de werken uitgevoerd werden door de KV Red Star Waasland - Sportkring Beveren. 
 
 
 
Leegstand: aanvragen tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op leegstand 
voor de woningen/gebouwen: goedkeuring/weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvragen tot schrapping uit de leegstandsinventaris en akkoord te gaan 
met een schrapping voor volgende panden: 
2. Ankerstraat 56, 9100 Sint-Niklaas; 
4. Azalealaan 25 bus 1, 9100 Sint-Niklaas; 
5. Breedstraat 110, 9100 Sint-Niklaas; 
6. Breedstraat 154 bus 4, 9100 Sint-Niklaas; 
8. Dalstraat 47, 9100 Sint-Niklaas; 
10. Driekoningenstraat 75, 9100 Sint-Niklaas; 
11. Fazantenstraat 4, 9100 Sint-Niklaas; 



 

 

12. Gasmeterstraat 14, 9100 Sint-Niklaas; 
13. Goudenregenlaan 36, 9100 Sint-Niklaas; 
15. Hendrik Consciencestraat 118 bus 4, 9100 Sint-Niklaas; 
17. Knaptandstraat 17, 9100 Sint-Niklaas; 
20. Peter Benoitstraat 28, 9100 Sint-Niklaas; 
21. Rode Kruisstraat 40, 9100 Sint-Niklaas; 
22. Vossekotstraat 22, 9100 Sint-Niklaas; 
23. Westerlaan 5, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de aanvraag tot schrapping uit de leegstandsinventaris en niet akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende panden: 
3. Apostelstraat 15, 9100 Sint-Niklaas; 
7. Casinostraat 8 bus 2, 9100 Sint-Niklaas; 
9. Driekoningenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas; 
14. Grote Markt 61 winkel 46, 9100 Sint-Niklaas; 
16. Kleibeekstraat 132, 9100 Sint-Niklaas; 
18. Knaptandstraat 104, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en akkoord te gaan 
met een vrijstelling voor volgend pand: 
16. Kleibeekstraat 132, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 4 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en niet akkoord te 
gaan met een vrijstelling voor volgende panden: 
1. Ankerstraat 41, 9100 Sint-Niklaas; 
19. Kongostraat 26, 9100 Sint-Niklaas; 
24. Wijnveld 181, 9112 Sinaai. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Verbindingsstraat 137, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Verbindingsstraat 137, 9100 
Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 



 

 

 
 
 
 
Leegstand: aanvraag tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op leegstand 
voor de bedrijfsruimten: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag tot vrijstelling van belasting op leegstand en niet akkoord te 
gaan met een vrijstelling voor volgend pand: 
Begijnenstraat 18, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Vrouweneekhoekstraat 126, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Vrouweneekhoekstraat 126, 
9100 Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Shishabar: verlenging van uitbatingsvergunning van shishabar gelegen aan Sacramentsstraat 8: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een verlenging van de uitbatingvergunning voor een shishabar gelegen aan Sacramentsstraat 8, 
9100 Sint-Niklaas, te verlenen aan Ovali-Bitar bvba. 
 
Artikel 2 
dat de uitbatingvergunning wordt verleend voor een termijn van één jaar: van 1 januari 2019 tot en 
met 31 december 2019. 
 



 

 

 
 
 
 
Omgevingsaanvraag: vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan volgende aanvrager op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar: 
De Clercq & Callaerts Notarissen, Voorhout 33A, 9190 Stekene, tot het verkavelen van een grond in 
vijf loten, Wijnveld te Sinaai, sectie B nr. 1299D. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening: 
Schoolstraat - Koningin Astridlaan - Kapelstraat: advies aan departement Omgeving 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag tot omgevingsvergunning van Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening, Stropstraat 1, 9000 Gent, voor het vellen van bomen en 
aanpassingen drinkwatertoevoerleiding te Sint-Niklaas, Schoolstraat 212 - Kapelstraat 100 - 
Koningin Astridlaan 80 - Kapelstraat 57 te Sint-Niklaas, sectie D nrs. 1877a, 1151a, 1866a, 1175x, 
1148p2, 1146k, 1174d, 1905t, 1884z, 1174a, 1872a, 1867a, 1884v, 1892, 1886f, 1181g, 1902a, 
1887a, 1175w, 1149a, 1890y2, 1886a, 1155r, 1148s, 1905s, 1868a, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-
Niklaas, sectie B nr. 1212 r², en een gunstig advies te verlenen aan departement Omgeving op basis 
van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Bistroke 't Pleintje: verjaardagsfeest met muziekband: 11 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 



 

 

akkoord te gaan met de organisatie van een verjaardagsfeest met jazzmuziekband door Bistroke 
't Pleintje op Stationsplein 3, 9100 Sint-Niklaas, op vrijdag 11 januari 2019 van 20 tot 24 uur, en 
hiervoor toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 
95 dB(A)LAeq,15min, op voorwaarde dat het advies van de dienst milieu wordt nageleefd. 
 
Buurtfeestcomité Damstraat: nieuwjaarsdrink: 26 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een nieuwjaarsdrink door Buurtfeestcomité Damstraat, p/a 
Damstraat 26, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 26 januari 2018 in de Damstraat ter hoogte van 
huisnummers 26 en 30 te Sint-Niklaas, en hiervoor: 
-  een afwijking op het algemeen politiereglement toe te staan voor de plaatsing van een feesttent 

op de rijbaan; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeerverbod te voorzien in de Damstraat ter hoogte van huisnummers 20 tot 40, tussen 15 uur 

en 21.30 uur; 
-  verbod van doorrij te voorzien in de Damstraat ter hoogte van huisnummers 1 tot 40, tussen 

15 uur en 21.30 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
De subsidie buurtgerichte actie zal in januari 2019 worden behandeld en uitbetaald. 
 
 
 
Francis Chukwuemeka: huwelijk in ’t Bau-huis: 6 juli 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een huwelijksfeest op zaterdag 6 juli 2019 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 
60, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder 
sterke dranken, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
Buurtcomité Slagmolenstraat: nieuwjaarsdrink aan de kerststal: 5 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een nieuwjaarsdrink door Buurtcomité Slagmolenstraat, p/a 
Slagmolenstraat 48, 9100 Nieuwkerken, op zaterdag 5 januari 2019 op de parking en het speelplein 
in de Slagmolenstraat en hiervoor: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- parkeerverbod te voorzien in de Slagmolenstraat ter hoogte van huisnummers 28 tot 48, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
De subsidie buurtgerichte actie zal in januari 2019 behandeld en uitbetaald worden. 
 
 
 
Neos vzw: cultuur- en toerismehappening in 't Bau-huis: 14 juni 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de cultuur- en toerismehappening op vrijdag 14 juni 2019 in ’t Bau-huis, 
Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, aan Neos vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, toelating te 
verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid binnen in de zaal, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Stadsbestuur Sint-Niklaas: seniorenbal in 't Bau-huis: 22 november 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan het team diversiteit van de stad toelating te verlenen voor de organisatie van het seniorenbal 
op vrijdag 22 november 2019 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, en voor het 
inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op voorwaarde dat alle adviezen 
worden nageleefd. 
 
 
 



 

 

Dorpsraad Nieuwkerken en Nieuwkerken Leeft vzw: nieuwjaarsreceptie: 13 januari 2019: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een nieuwjaarsreceptie op het dorpsplein van Nieuwkerken 
door Dorpsraad Nieuwkerken en Nieuwkerken Leeft vzw, p/a Meesterstraat 123, 9100 Nieuwkerken, 
op zondag 13 januari 2019 en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeerverbod te voorzien op het Dorpsplein van Nieuwkerken op de zone voor de kerk van 

zaterdag 12 januari 2019, 15 uur tot zondag 13 januari 2019, 15 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
De subsidie buurtgerichte actie zal in januari 2019 behandeld en uitbetaald worden. 
 
 
 
Stadsbestuur Sint-Niklaas: nieuwjaarshappening: 6 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de nieuwjaarshappening door team evenementen en 
plechtigheden van de stad Sint-Niklaas, p/a Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 6 januari 
2019 op de Grote Markt van Sint-Niklaas en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- parkeerverbod voor de rechtervleugel van het stadhuis; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Betaalbaarstelling vierde schijf compensatievergoeding aan KLJ Sinaai: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 



 

 

de betaalbaarstelling van een vierde schijf van de compensatievergoeding voor de herlokalisatie op 
de site Ter Beke aan KLJ Sinaai ten bedrage van 12.424,95 EUR goed te keuren. 
 
 
 
 
Subsidies ter ondersteuning van cultuurprojecten en boekvoorstellingen: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het subsidiereglement ter ondersteuning van een boek-, cd- of dvd-voorstelling, 
een subsidie van 150 EUR betaalbaar te stellen aan Mieke Vanraes voor de boekvoorstelling van 
'Oe den't was azzek ne kleine kadee was', die plaatsvond op 10 november 2018 bij Galerie Wulder, 
Ankerstraat 14-16 te Sint-Niklaas. 
 
 
 
Ondersteuning Dorpsraad Nieuwkerken: betaalbaarstelling werkingsmiddelen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
ten gunste van de Dorpsraad Nieuwkerken een bedrag van 900 EUR betaalbaar te stellen voor de 
werkingskosten tijdens het werkjaar 2018. 
 
 
 
Aangepaste openingsuren van Sinbad tijdens de kerstvakantie 2018-2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aangepaste regeling van openingsuren voor het publiek tijdens de 
kerstvakantie van 2018-2019. 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 21 december 2018: mondelinge vragen: kennisneming 
 



 

 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de mondelinge vragen gesteld in gemeenteraadszitting van 21 december 
2018. 
Diensten: facilitatietraject voor energieprestatiecontract (EPC) in het kader van CiRe-project: 
verslag stuurgroep en goedkeuring gebouwenlijst 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag en de presentatie van de stuurgroep ‘ESCO’ van 23 november 
2018. 
 
Artikel 2 
het facilitatietraject voor de aanstelling van een ESCO (Energy Service Company) via een EPC 
(Energieprestatiecontract) op te starten voor volgende gebouwen: sporthal De Witte Molen, Sinbad, 
stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele, stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken, 
site SASK-SAMWD en stadsschouwburg, politiehuis, site Zwijgershoek en SteM en sporthal De 
Mispelaer, volgens de overeenkomst met Factor 4 goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 26 oktober 2018. 
 
 
 
Leveringen: ICT: aankoop van thin clients: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren van 575 thin clients te gunnen aan de firma IT1 bvba, Industriezone Steenkaaistraat 14, 
9200 Baasrode, BE 0454.486.768, voor een totaalbedrag van 175.368,39 EUR + 36.827,36 EUR 
(21 % btw) = 212.195,75 EUR, conform de voorwaarden van het raamcontract van de provincie 
Oost-Vlaanderen. 
 
Artikel 2 
de kosten te verdelen volgens de goedgekeurde verdeelsleutel: 
-  stadsbestuur: 80 % (140.294,71 EUR + 29.461,89 EUR (21 % btw) = 169.756,60 EUR); 
-  OCMW (welzijnshuis en Den Azalee): 20 % (35.073,68 EUR + 7.365,47 EUR (21% btw) = 

42.439,15 EUR). 



 

 

Artikel 3 
het OCMW op de hoogte te brengen van deze beslissing. 
 
 
 
 
Opmaak masterplan Brownfield Heistraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
ermee akkoord te gaan dat de afdeling plannen en ontwikkelen instaat voor de opmaak van het 
masterplan met ondersteuning van een extern studiebureau. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de beslissing van de OCMW-raad in verband met het aanstellen van een 
studiebureau. 
 
 
 
Ruimtelijke planning: rooilijnplan Raapstraat-Bellestraat: definitieve vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van één opmerking en drie bezwaarschriften, ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek, ingesteld naar aanleiding van de opmaak van een rooilijnplan voor de Raapstraat en de 
Bellestraat. 
 
Artikel 2 
het rooilijnplan Raapstraat-Bellestraat, opgemaakt door Evolta Engineers nv op 24 augustus 2015, 
laatst gewijzigd op 20 september 2018, definitief vast te stellen. 
Een exemplaar van dit plan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Aanvraag 'circus Tik Tak' en 'le grand circque de Prein': voorjaar 2019: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

 
Artikel 1 
geen toestemming te verlenen aan 'circus Tik Tak' om tijdens de periode van 29 april tot 5 mei 
2019 en aan 'le grand cirque de Prein' om in februari 2019 circusvoorstellingen te geven op het 
openbaar domein van Sint-Niklaas of deelgemeenten. 
 
De voorzitter sluit de zitting om 11.35 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


